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Árfigyelő szolgáltatás 
 
Lehetőség van árfigyelést kérni egy, vagy akár több üzlet termékeire, amik szerepelnek a 
Tarsasjatekok.com rendszerében. Ennek díja mindig a figyelni kívánt üzlet termékeinek 
számától függ. 
 
A szolgáltatás formája egy excel (XLSX) táblázat, mely tartalmazza az adott üzlet árait, 
valamint, az adott üzlet termékeit alapul véve, az eltérést és az eltérések eloszlását az 
összes többi üzlethez képest. 
 
Az adatok játék, üzlet és főbb kiadók szerinti bontásban, az excel fájlban külön füleken 
találhatóak meg. 
 
A táblázatok mérete termékszámtól függűen rendkívül nagy lehet több százezer sorral, több 
mint 20-30 füllel. 

Egyszeri árfigyelés kérése 
Egyeri árfigyelés igénylése mindig egyedileg, az info@tarsasjatekok.com e-mail címen 
jelezve lehet kérni. A kérés után másnap, de legfeljebb 48 órán belül, elküldjük az árakat 
tartalmazó excel fájlt. Ennek díjai a figyelni kívánt üzletre/üzletekre külön-külön 
értendőek. 
 
 

Termékek száma  Egyszeri díj 

- 250  12,000Ft 

250 - 500  16,000Ft 

500 - 750  20,000Ft 

750 - 1000  24,000Ft 

1000 - 1250  28,000Ft 

1250 - 1500  32,000Ft 

1500 - 1750  36,000Ft 

1750 - 2000  38,000Ft 

2000 - 2250  40,000Ft 

2250 - 2500  48,000Ft 

2500 - 2750  53,000Ft 

2750 - 3000  58,000Ft 

3000 -  70,000Ft 
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Folyamatos árfigyelés 
Lehetőség van folyamatos árfigyelést kérni, tetszőleges számú e-mail címre kérve, akár 
a hét minden napjára vagy adott napokat kiválasztva. Ennek díjai a figyelni kívánt 
üzletre/üzletekre külön-külön értendőek. 
 
Folyamatos figyelés kérése esetén kedvezményt adunk, ha 6 vagy 12 hónapra 
megrendeli a szolgáltatást! 
 
 

Termékek száma  Havi díj  Havi díj - Fél 
évre 

Havi díj - Egy 
évre 

- 250  12,000Ft  11,400Ft  10,800Ft 

250 - 500  16,000Ft  15,200Ft  14,400Ft 

500 - 750  20,000Ft  19,000Ft  18,000Ft 

750 - 1000  24,000Ft  22,800Ft  21,600Ft 

1000 - 1250  28,000Ft  26,600Ft  25,200Ft 

1250 - 1500  32,000Ft  30,400Ft  28,800Ft 

1500 - 1750  36,000Ft  34,200Ft  32,400Ft 

1750 - 2000  38,000Ft  36,100Ft  34,200Ft 

2000 - 2250  40,000Ft  38,000Ft  36,000Ft 

2250 - 2500  48,000Ft  45,600Ft  43,200Ft 

2500 - 2750  53,000Ft  50,350Ft  47,700Ft 

2750 - 3000  58,000Ft  55,100Ft  52,200Ft 

3000 -  70,000Ft  66,500Ft  63,000Ft 

 
 
Amennyiben Ön egy webshop tulajdonosa és aktív partneri vagy kiemelt partneri 
kategóriába tartozik, akkor a fenti árakból további 10% kedvezményt biztosítunk 
Önnek! 

Megrendelés 
Ha szeretné megrendelni az árfigyelő szolgáltatás valamelyik formáját vagy bármilyen 
kérdése lenne azzal kapcsolatban, kérem írjon egy e-mailt az info@tarsasjatekok.com 
címre! 
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